Agrupamento de Escolas de São Pedro do Sul
Escola-sede: Escola Secundária de S. Pedro do Sul

Prémios atribuídos pela escola
(alunos que frequentaram o ano letivo de 2017/2018)
1. Diploma de Conclusão – 12º Ano
o Diploma em papel
2. Diploma de Mérito
o Diploma em papel
3. Prémio Melhor Aluno - Conclusão de Ciclo (1C, 2C, 3C, SEC – Geral) - PRÉMIOS “Caixa de
Crédito Agrícola de Lafões”
o Prémio Monetário
4. Prémio Melhor Aluno – Conclusão do Ensino Profissional - PRÉMIO SILVA & CARVALHAS,
LDA
o Prémio Monetário
5. Melhor Aluno de Português – 12º Ano - Prémio Professora Susana Girão
o Prémio Monetário
6. Melhor Média de Conclusão do E. Secundário – Alunos do Escalão A - Prémio Margarida
e Jaime Gralheiro “Um Aplauso para a Formação e para o Conhecimento”
o Prémio Monetário

Critérios de Atribuição dos Prémios
1. Diploma de Conclusão – 12º Ano
o Todos os alunos que concluíram o E. Secundário
2. Diploma de Mérito
É atribuído o Diploma de Mérito aos alunos que, no final de cada ano letivo, se
encontrem numa das seguintes situações:
a. Alunos do 4º ano de escolaridade que tenham menções de Muito Bom em todas as
componentes do currículo, ou em todas menos uma.
b. Alunos do 2º e do 3º ciclos do Ensino Básico que obtenham, na média das classificações
finais de todas as disciplinas, um valor superior a 4,0, não podendo haver
classificações negativas nem mais do que uma classificação inferior a 4.
c. Alunos do Ensino Secundário que estejam inscritos na totalidade das disciplinas pela
primeira vez, e que obtenham, na média de todas as disciplinas, um valor mínimo de
16,5 valores.

d.

Alunos de qualquer ciclo de ensino que o Conselho de Turma ou Conselho de
Docentes no caso do 1º Ciclo, fundamentadamente, considere enquadrados numa das
seguintes situações:
 terem revelado atitudes exemplares de superação de dificuldades;
 terem desenvolvido iniciativas igualmente exemplares enquadradas pela
escola, de benefício social ou comunitário, ou de expressão de solidariedade
(desde que apresentem uma média mínima de 3,5 ou de 15,0, consoante se
trate de alunos dos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico ou do Ensino Secundário);
 terem produzido trabalhos académicos de excelência ou realizado atividades
curriculares ou de enriquecimento curricular de relevância (desde que
apresentem uma média mínima de 3,5 ou de 15,0, consoante se trate de alunos
dos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico ou do Ensino Secundário).
Nota: Independentemente do estabelecido anteriormente, não será atribuído o Diploma de
Mérito aos alunos que tenham sido objeto de medida disciplinar superior a advertência no
decorrer do ano letivo, salvo diferente decisão do Conselho de Turma, adequadamente
fundamentada na evolução do aluno no que se refere a comportamentos e atitudes.

3. Prémio Melhor Aluno / Cursos Gerais - PRÉMIOS “Caixa de Crédito Agrícola de Lafões”
o 1º ciclo – melhor aluno do 4º ano, considerada a avaliação de todas as
componentes do currículo; será usado como critério de desempate a avaliação
de todas as componentes do currículo, no que se refere ao 3º ano; mantendose ainda o empate, será considerada a avaliação das componentes do currículo
do 2º ano.
o 2º Ciclo - melhor aluno do 6º ano, consideradas as classificações de todas as
disciplinas; como critério de desempate, será usada a média do 5º ano.
o 3º Ciclo – melhor aluno do 9º ano, consideradas as classificações de todas as
disciplinas e ponderada a Avaliação Externa; como critério de desempate será
usada a média das classificações de exame de Português e Matemática.
o Ensino Secundário – melhor aluno do secundário tal como consta da ficha ENES;
como critério de desempate será usada a média de exame das quatro disciplinas
com avaliação externa.
o Em todas as situações
 será usado o escalão ASE como último critério de desempate;
 não será considerada a disciplina de EMR.
4. Prémio Melhor Aluno/Cursos Profissionais - PRÉMIO SILVA & CARVALHAS, LDA
o Aluno com a melhor média de conclusão do E. Profissional
5. Melhor Aluno de Português – 12º Ano - Prémio Professora Susana Girão
o Aluno com a melhor média de conclusão de Português – CFD – 12º Ano
o Desempate: melhor classificação no Exame Final Nacional de Português
6. Melhor Média de Conclusão do E. Secundário – Alunos do Escalão A - Prémio Margarida
e Jaime Gralheiro “Um Aplauso para a Formação e para o Conhecimento”
o Aluno do Escalão A com a melhor média de conclusão do E. Secundário

